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SZEPTEMBER 

Megkezdődött az új tanév 

Foglalt parkolók, izgatott szülők, kipirult gyermekarcok. Két és fél hónap pihenő után ismét 

megszólalt az iskolacsengő. Megkezdődött az új tanév. 

A tanévnyitó ünnepélyen 222 tanulót köszöntött az intézményvezető asszony, Pulainé 

Galambos Erika, köztük 26 olyan kisdiákot, akik ezen a napon kezdték meg általános iskolai 

tanulmányaikat. 

Az igazgatónő lelkesítő szavait követően a végzős évfolyam tanulói emléklapot adták át, ill. 

jelvényt tűztek a legkisebbek mellére, jelezve, hogy ettől a naptól ők is „deákos” diákok. 

A picik mellett két felnőtt számára is nagy nap volt a mai, hiszen ők is ezen a napon kezdték 

meg „deákos” életüket. A pedagógusok sorában köszöntötték Lisztmájerné Bock Brigittát és 

Terebesiné Kasza Máriát. 

A vidám hangulatú tanévnyitó ünnepséget követően a diákok újra birtokba vehették 

osztálytermeiket, melyek hamarosan felejthetetlen emlékek színtereivé válnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tanévkezdés szülői szemmel  

Nulladik nap a leendő első osztályos tanulóknak 

Napsütötte csütörtök délelőtt. Felpakolva tankönyvekkel, füzetekkel és egyéb iskolai 

felszerelésekkel némi izgalommal igyekeztünk be az iskolába. 

A tanteremben óriási a nyüzsi. Marika néni vajon hol van? Á, már látjuk! A gyerekek, szülők 

gyűrűjében mosolyogva, hajóskapitány módjára adja útmutatóit mindenki számára, aki kérdez. 

Találunk egy üres padot, ahol „elhelyezkedünk”. 

Marika néni jelzi, hogy segédkapitánya, Anikó néni segít eligazodni bennünket a tengernyi 

teendőben. Anikó? Ő is itt van? És valóban! Alig észrevehetően a hátsó sorban rendezi a szülők, 

gyerekek, könyvek sorát. Ő is mosolyog. De jó! Hatalmas a zsongás, mozgolódás, de mindenki 

jókedélyű. Mikor nagyjából elrendezkedünk, Marika néni körsétára invitálja a kedves 

jelenlévőket elsőként a sportpályára, majd a zöldcentrumon (kiskert, komposztáló, bogárhotel) 

keresztül a „játszótérre”. A gyerekek lassan oldódnak, ki-ki a személyiségének megfelelően. A 

körséta végére már szétszóródva, csoportokban játszanak. Ismét visszatérünk az épületbe, de 

már csak a lurkók mehetnek be a terembe, ahol egy kis kézműves foglalkozással folyik tovább 

a kis szívek megnyerése. No meg persze a jolly joker is bevezetésre kerül: egy kis csoki. A 

technika terembe való bepakolást követően már csak az elköszönés van hátra. Marika néni 

búcsúzóul egy kis ajándék tappancs napocskát ad a gyerkőcöknek. Igazán kellemes, tevékeny, 

jó hangulatú délelőtt volt számunkra az ismerkedés. 

 

Első nap az iskolában 

Csinosan felöltözve, iskolatáskával a vállon érkezünk félnyolcra a felső tagozat épületébe. A 

díszudvaron már előkészített padok várják az első osztályos tanulókat. Egy kis várakozást 

követően megkezdődik az évnyitó. Hát én még ilyet sem láttam! Sportosan, labdát dobálgatva 

fut be az ünnepségre a két igazgatónő, majd laza könnyedséggel „átvedlenek” ünneplőruhába a 

jelenlévő sokaság előtt. Hát igen, értem a csíziót! A nyári szünetet követő iskolakezdést nagyon 

élethűen, közelien szimbolizálták e „színjátékkal”. Az ünnepség folyamán kedvesen 

nyomatékosítva lett a kis elsősökben, hogy ők már visszafordíthatatlanul elsős deákos diákok. 

Ennek tárgyi bizonyítékai is vannak: a kitűző és az emléklap. Az évfolyamok üdvözlése, 

megszólítása és bíztatása nagyon személyes. Mindezek szülőre, diákra és nem utolsó sorban 

tanárra tekintettel 30 perc alatt lebonyolításra kerültek. Csípem ezt a sulit! Mint ahogy a látottak 

is mutatják, rövid idő alatt is lehet személyre szabott (diák, tanár), kreatív, kedves és egyben 

ünnepi hangulatú műsort létrehozni. 

                                           Krasznainé Pritz Ágnes szülő 

 

 

 



 
 

Teadélután az alsóban     

 

   Minden hónap harmadik péntekének délutánján Cseh Gutai 

Judit tanárnő angol workshop /brain storm – ot, játékos 

teadélutánt szervez alsó tagozatos diákjainknak.  

Ennek a programsorozatnak az első állomása volt 2018. szeptember 21-én, ahova nemcsak az 

angol nyelvet tanuló gyerekeket vártuk.   A foglalkozások célja az angol nyelv megszerettetése.   

Az érdeklődő gyerekek először egy színes ernyő segítségével ismerkedtek angol nyelven a 

bemutatkozással, köszönéssel és egy rövid mondókát is megtanultak az őszről. A mozgásos 

játék után kézműves foglalkozás következett az ősz jegyében, ahol őszi termésekből 

ajtókopogtatót és tüskéin levelet cipelő sündisznót készítettek.  

A gyerekek nagyon jól érezték magukat, angolul köszöntötték szüleiket, majd büszkén mutatták 

meg az elkészített alkotásokat. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Őszköszöntő projektnap 

Szeptember 24-én reggel hatalmas sürgés – forgás támadt iskolánk felső tagozatán. A gyerekek 

mellett apukák, anyukák, nagyszülők érkeztek az iskolába, hogy együtt vegyenek részt az 

Őszköszöntő projektnapon. 

Nyolc állomáshelyen vártuk jobbnál jobb programokkal a résztvevőket. Lehetett 

kézműveskedni, nótázni, táncolni, ügyességi játékokon vetélkedni, lovaskocsikázni, enni – inni, 

vigadni. A szőlőpréselés megtekintésével betekintést nyerhettek a gyerekek abba a folyamatba 

is, melynek során a dús, fürtös gyümölcsből elkészül az édes, ragacsos, de nagyon finom must. 

A földszinti folyosón kiállítást szerveztünk a szürettel kapcsolatos használati tárgyakból, 

melyek még egy-két napig megtekinthetők lesznek az érdeklődők számára. 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik munkájukkal, részvételükkel, kiállítási 

tárgyak kölcsönadásával vagy egyéb módon hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. 

 

Jártunk az üveghegyen innen és túl 

Szeptember 27-én, csütörtökön a kis elsősök osztályfőnökük kíséretében ellátogattak a 

Kincskereső Gyermekkönyvtárba, ahol részt vettek a népmese napja alkalmából megrendezett 

Az üveghegyen innen és túl című programon. 

A kicsiknek 7 próbát kellett teljesíteniük ahhoz, hogy elnyerjék a jutalmat, a hamuban sült 

pogácsát. Megmérettetéseik: célba dobás a kiskakas gyémánt félkrajcárjával, rőzsegyűjtés, 

mesés tárgyak keresése, válogatása, mesefelismerés, bab és lencse válogatás, fonalgombolyítás 

és egyéb „hétpróbás” feladat megoldása. 

Nagyon jó hangulatban telt a könyvtárban töltött idő. Elsőseink sok élménnyel gazdagodva, és 

egy mesés oklevéllel a tarsolyukban térhettek vissza iskolájukba. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A magyar népmese napja 

 

A  nagy  mesemondó,  Benedek  Elek  író  születésnapja,  szeptember  30-a  már  2005  óta  a  

népmese napja hazánkban.  

A jeles nap célja, hogy a mesével foglalkozó szakemberek, felnőttek és gyerekek ezen a napon  

kitüntetett figyelemmel és tisztelettel forduljanak a magyar és más népek meséi felé. Az idei 

tanévben projektnap keretében emlékeztünk meg e jeles alkalomról. Iskolánk felsős tanulói 

izgatottan  várták  ezt  a  napot,  hiszen  szabadon  belebújhattak  egy mesehős  bőrébe.  Volt 

aki banyának öltözött, volt, aki királylánynak, de az állatmesék számos szereplője is 

képviseltette magát. 

 A magyar népmeséket megelevenítő rajzfilmek jellegzetes dala a nap folyamán többször 

felcsendült.  

Az óraközi szünetek is a mese jegyében teltek, hiszen mesét néztek, mesét mondtak, 

mesehősöket színeztek ki, vagy éppen Benedek Elek életével ismerkedtek tanulóink. 

Az alsó tagozatos gyerekek délután a tornateremben magyar népmeséket hallgattak felső 

tagozatos tanulók előadásában, majd játékos feladatokat oldottak meg a mesékkel kapcsolatban. 

 

 



 
 

Tanulmányi kirándulás 

2018. 09. 20-án és 21-én a többségében nemzetiségi német nyelvet tanulók kétnapos 

kiránduláson vettek részt, az idei tanévben határainkon belül. Mindkét nap eseményei között 

volt olyan, ami a magyarországi svábok történetéhez köthető. Csütörtöki napunkat Solymáron 

kezdtük, immár visszatérő vendégként. A kitelepítéssel kapcsolatos foglalkozás 

érzelmilegmélyen megérintette a gyerekeket és a felnőtteket is. Köszönet érte Hilda néninek, 

aki saját családja tragédiáján keresztül ismertette meg a gyerekekkel a háború utáni egyik 

legszívszorítóbb eseményt. 

Megelégedésünkre szolgált, hogy a tavalyi foglalkozáson hallottak közül számos dolgot tudtak 

a gyerekek visszaidézni. 

Utunk második állomása Zsámbék volt, ahol a lámpamúzeum után a romtemplomot jártuk be 

egy lelkes vezető segítségével, aki szenvedélyes előadói tehetségével szinte visszarepített 

minket a templom fénykorába. 

Második napunkat Visegrádon, a Fellegvár megtekintésével folytattuk, majd a Palotaház 

területén található Mesterségek udvarában ismerkedhettünk olyan régi kézműves mesterséggel, 

mint a fazekasság és a kovácsmesterség. 

Kora délután a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban várt bennünket ismét egy 

rendhagyó tanóra, amelyen újra a magyarországi svábok életéről hallhattak a gyerekek, és aktív 

részvételükkel dolgozták fel egy szintén kitelepített család történetét. 

Nagyon örültünk annak, hogy mindenhol nagyon fegyelmezettek, figyelmesek és érdeklődőek 

voltak tanítványaink. Büszkék lehettünk rájuk, köszönjük nekik és a családjuknak is. 

 

 



 
 

Tök jó napon 

Évek óta nagy sikere van a Kertbarátok Egyesülete által rendezett tökfesztiválnak. 

Október első péntekén az önkormányzat előtti teret árusok lepték el. Az első osztályosok is 

kilátogattak ebéd után erre a rendezvényre, ahová a maguk által gyurmából készített apró 

tököcskéiket is elvitték. Közös alkotásukért emléklapot, és egy könyvet kaptak ajándékba. 

A rendezvényen megcsodálhatták a gyermekek a tökből készült remekműveket: Pinokkiót, 

Mazsolát, kutyát, pingvint… 

Mézet kóstolhattak egy termelőnél, ajándékként finom almát választhattak a nézelődők. 

Sokan az esti programra is kilátogattak, ahol sült tökkel, zsíros kenyérrel kínálták meg a 

kíváncsiskodókat. 

         Borsné Kern Mária 

         tanítónő 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Deák – diáknap a felső tagozaton 

Október 13. Szombat. Iskola?! 

Nehezen indul a nap diáknak, tanárnak egyaránt, pláne úgy, hogy előző délután sulibulin 

tomboltak kicsik és nagyok. Még szerencse, hogy nem tanulunk! Vagyis mégis … Csak egy 

kicsit másképp! 

Deák – diáknapra gyülekezünk. Izgatott kíváncsisággal várja mindenki a programokat, melyek 

között több olyan is szerepel, mellyel hagyományt szeretnénk teremteni. 

Az iskola földszinti folyosóján megkoszorúzzuk Deák Ferenc mellszobrát, majd rövid 

tájékoztató után indul a vetélkedés. Négy állomáshelyen forgószínpadszerűen haladnak az 

osztályok, hogy megmérettessék tudásukat, ügyességüket. 

A Memóriajáték nevű állomáson a haza bölcséről kell megjegyezni majd továbbadni fontos 

információkat. Izgatottság, derű, kacagás… A hallottak önálló életre kelnek, elferdülnek, 

átalakulnak. Deák Ferenc Fiumében halt meg?! Nem, fiúbetegségben halt meg!! Pedig csak 

annyit kellett volna megjegyezni, hogy a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben található a Deák- 

mauzóleum! Hát, így terjed a pletyka is! 

Az Egy perc és nyersz! játékos vetélkedőn pohárpiramist építünk, cipő kerül az asztalra, 

mogyorót pakolunk lábujjal egyik tálból a másikba, röptében kapjuk el a filctollat, guruló 

golyókat tartunk mozgásban az asztalon.  

Előkert. Akadályterep. Kanyargós útvonal fák és bokrok között elhelyezett akadályokon 

keresztül. És mindez bekötött szemmel! Nem kis kihívás. De megcsináljuk! 

Könyvtár. Végre egy kis nyugalom! Deák – torpedó Györgyi nénivel. 

Tíz óra. Lázas készülődés. Ki mit tud? a folyosón. Akadnak bátor jelentkezők: van, aki szaval, 

van, aki hangszeren játszik, vannak, akik rajzaikkal büszkélkednek, s nem maradhatnak el a 

táncos előadások sem. A legnagyobb siker mégis egy különleges produkciónak szól. 

Ostorcsattogtatás az udvaron. Hatalmas üdvrivalgás, ováció… Sokan megpróbálkoznak inkább 

kevesebb, mint több sikerrel.  

A vetélkedés azonban nem ér véget. Hagyományteremtő szándékkal rekordfelállítási 

kísérletekre kerül sor a tornacsarnokban. Rekord születik seprűnyéllel egyensúlyozásban, 

dekázásban, bógniban, cigánykerekezésben, párban tollasozásban, petrencerúdtartásban. 

Figyelem! Jövőre a rekordok megdönthetők! 

Végezetül a nap zárásaként kosárra dobással, majd kézilabda mérkőzéssel vezetjük le a 

felgyülemlett feszültségeket. E két utolsó programmal egykori diákunk, Morgen Ferdinánd ill. 

hajdani tanárunk, Farkas István emlékének adózunk. 

A hangulatról tanúskodjanak a képek! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

Deák – diáknap az alsó tagozaton 

Október 13-án, szombaton rendeztük meg iskolánkban a Deák – diáknapot. 

Reggel a Városháza előtti rövid ünnepi műsorunkat követően megkoszorúztuk Deák Ferenc 

szobrát. Ezután felsétáltunk az Ürgemezőre. Rövid pihenő után hat csapatot alakítottunk. A 

csapatok vezetői a mi osztályunkból kerültek ki. Forgószínpadszerűen hat állomáson különböző 

feladatokat oldottunk meg. Tanultunk őszi verset és dalt, megismertük a Deák – kuglóf 

receptjét, puzzle-t raktunk ki, állatokat ismertünk fel és ügyességi versenyen is részt vettünk. 

Az állomások után maradt időnk csemegézésre és játékra is. 

Nagyon jól éreztük magunkat. Kellemesen elfáradva tértünk vissza az iskolába. 

         4. osztály és Brigi néni 

Buszkifestő rajzpályázat 

Paks város Önkormányzata és a Protheus Holding Zrt. közösen írt ki buszkifestő rajzpályázatot. 

A nyeremény nem kis dolog volt: a nyertes pályamunka felkerül  a későbbiek folyamán egy 

paksi elektromos autóbuszra. A pályázatra a 

Paksi Deák Ferenc Általános Iskola kézműves 

szakkörének diákjai is leadták munkájukat. A 

szakkör vezetője Borsné Kern Mária, aki mint a 

legtöbb városunkban meghirdetett rajzpályázatra, 

természetesen erre is felkészítette növendékeit. 

Drubits Dorka 2. osztályos tanuló munkája 

iskolánkból egyedüliként bekerült azon 20 

pályamunka közé, melyek közül 10 szavazatokkal, 

illetve 10 zsűri által jutott tovább. A 20 rajzra 

facebook-on lehetett szavazni egyszeri 

lájkolással. Dorka sokáig az 1. helyezettel fej-fej 

mellett haladt, végül nem ő lett az első.  

A díjátadón az oklevélen kívül Paks város logójával jelölt hátitáskát, kulacsot, nassolnivalókat 

vehetett át minden pályázó - köztük Dorka is. 

                                                                                       Drubitsné Fehérvári Krisztina 

                                                                                                                   szülő 

 

 



 
 

Márton- nap az alsó tagozaton 

2018. november 8-án, csütörtökön Márton napi 

programokkal telt a délután az alsó tagozaton. Előzetesen hat 

csapatot alakítottak az osztályfőnökök a kisdiákokból. 

Minden csapatban valamennyi évfolyam képviselte 

magát. Szent Márton életébe fény- játékon keresztül 

nyertek bepillantást a gyerekek. Ezt követően hat 

helyszínen oldottak meg Márton- naphoz kapcsolódó 

feladatokat a kicsik. Volt szövegértés, daltanulás, 

tollkeresés, kóstoló. puzzle.  

A gyerekek sok érdekességet tudtak meg a 

Márton-napi népszokásokról, népi hiedelmekről, s mivel mindezt 

játékos formában sajátíthatták el, igazán jó hangulatban telt ez a „libadélután”. 

Rendhagyó óra a felső tagozaton 

November  9-én a felső tagozaton rendhagyó órán vehettek részt az 5., 6. évfolyamos tanulók 

az iskolai könyvtárban. A Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából intézményünkbe látogatott Nagy 

Csaba tárogató művész, aki színvonalas előadásával gyarapította tanulóink ismereteit II. 

Rákóczi Ferenc és Bercsényi életéről, koráról, a kuruc időkről. 

 A többévszázados időutazás során felelevenedtek az akkori idők eseményei, tárogató idézte 

meg egy letűnt kor zenei világát miközben elkísértük a kurucokat hazánktól egészen Rodostói 

bujdosásukig. 

Szombat és sportnap 

Ez a szombat egy kicsit más volt, mint a többi. 

A reggeli lustálkodás helyett munkába indult iskolánk apraja és nagyja. Hogy egy kicsit 

élvezetesebbé varázsoljuk e napot, sportprogramokat iktattunk az óraközi szünetekbe, ill. a 

harmadik óra után sportos, játékos tevékenységekkel múlattuk az időt. 

Zenés tornával hangoltuk rá magunkat a hét hatodik napján a munkára, majd volt 

labdapasszolás, kötélhúzás, gyorsasági verseny (Mókus, mókus ki a házból!). Negyedik órában 

egykori tanárunk, Farkas István emlékére rendeztünk kézilabda -mérkőzést hajdani és jelenlegi 

diákok versengésével. A nap végén számháborúra invitáltuk a gyerekeket, akik lelkesen 

szaladgáltak fel-alá az iskola udvarán. 

Jó hangulatú, élményekben gazdag napot tölthettünk ismét együtt ezen a napsütötte őszi 

szombaton. 

 

 

 



 
 

Mentünk, tudtunk, nyertünk! 

  

A Batthyány Casino – Történelem Kedvelők Egyesülete az idei évben első alkalommal hirdette meg 

országos futballtörténeti vetélkedőjét, melyre általános és középiskolások, futball akadémiák, 

egyesületek, baráti társaságok jelentkezését várták. Sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy 

megmérettessék tudásukat a magyar futball dicsőséges múltjáról szerzett ismereteik alapján.  

Több mint száz csapat vett részt a kétfordulós előversengésben, de közülük – a két forduló 

összesített eredményei alapján - csupán tíz csapat kapott lehetőséget arra, hogy részt vegyen az 

országos döntőn.  

Nagy örömünkre a hat általános és négy középiskolai csapat között iskolánk is képviseltette magát.  

Klopcsikné Somorjai Mária tanárnő szervezésének és Poór József tanár úr felkészítő munkájának 

köszönhetően „Kell egy csapat!” néven nevezett tanulóink nagy tudással felvértezve érkeztek meg 

a döntő színhelyére 2018. november 27-én. A verseny színvonalát már a rangos zsűri is fémjelezte, 

hiszen Bozsik Pétert és dr. Dénes Tamást is köszöntötte a verseny lebonyolítója a megjelentek 

között.  

„A paksiak mindent tudnak”- hangzott el a vetélkedő folyamán minden forduló előtt, közben és 

után az elismerés, mert nem volt olyan kérdés, amire a mieink ne tudták volna a választ.  

Győztünk! Legyőztük kezdeti félelmeinket, saját korosztályunkat és még a középiskolásokat is.  

Újabb első hely! Felejthetetlen pillanatok…  

Közös kép Bozsik Péterrel… 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Korcsolyázni voltunk 

Az idei évben is lehetőségünk adódott arra, hogy egyik legnépszerűbb programunknak, a 

korcsolyázásnak hódolhassunk. Felső évfolyamos tanulóink heti rendszerességgel húztak 

korcsolyát a lábukra, s immár gyakorlott mozdulatokkal siklottak a jégen. 

Karácsonyi műsorunk 

Az év utolsó tanítási napján a hagyományoknak megfelelően a 6. osztályosok köszöntötték 

iskolatársaikat az alsóban és az iskola nyugdíjas munkatársaival együtt a felsősöket karácsonyi 

műsorukkal. 

Szucsán Zalán tekerőlanton játszott karácsonyi népi énekeket, majd Maurice Maeterlinck A kék 

madár című meséjének dramatikus feldolgozását adták elő a gyerekek. Végezetül Nagy László 

Adjon az Isten című versével kívántak a következő évre minden jót a jelenlévőknek. 

A műsort Ludmann Ildikó tanárnő állította össze és tanította be.  

 

 Jótékonysági bálunk 

 

Január utolsó hete. Lázas készülődés.  

A hetek óta tartó előkészületek még mindig nem értek véget. Nagy eseményre készülünk: 

jótékonysági bálra invitáljuk tanulóink szüleit, hozzátartozóit, ismerőseit. Linóleumot terítünk 

le a csarnokban, feldíszítjük a falakat, megterítjük az asztalokat, meglepetés produkcióval 

készülünk a bálozók szórakoztatására. Péntek estére végre minden készen áll…  

És eljön a szombat este!  

A bált az intézményvezető, Pulainé Galambos Erika köszöntője után a nyolcadik évfolyamosok 

keringője nyitja meg. Ámulva kísérik tekintettükkel a vendégek a gyönyörű ruhába öltözött 

lányokat, s elegáns kísérőiket, akik a jól begyakorolt koreográfiát követve keringőznek a 

táncparketten. Kajári Márta tanárnő ismét kiváló munkát végzett! És a keringő nem ér véget! 

Táncba hívják szüleiket, rokonaikat is az első bálozók… Megható pillanatok!  

Lassan-lassan minden asztaltársaság megérkezik, benépesül a csarnok, s a zenekar jobbnál jobb 

zenékkel biztosítja a talpalávalót. Rövid időn belül fergeteges hangulat kerekedik, melyet 
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tovább fokoz a pedagógusok Págo, págo címmel felkonferált produkciója, majd a szülők 

fellépése.  

Az est folyamán értékes tombolák kisorsolására kerül sor, melyekért köszönet illeti a 

felajánlókat. A hajnalig tartó mulatozás a felejthetetlen pillanatok mellett nemes célt szolgál, 

hiszen a bál bevételéből iskolánk alapítványának számláját szeretnénk gyarapítani.  

Köszönet mindenkinek a sok támogatásért, segítségért!  

Mindenkit szeretettel visszavárunk! Találkozunk jövőre ugyanitt! 

 

 

Eseményekben gazdag első félévet zártunk. A második félévhez 

mindenkinek sok sikert, kitartást és még több felejthetetlen pillanatot 

kívánunk! 


